
Γζρακασ, 8/2/2018 

Αγαπθτοί  μακθτζσ και γονείσ, 

Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε για τισ δράςεισ του περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ 

«Σκέψου οικολογικά, ανακύκλωσε, απόλαυσε βιολογικά», οι οποίεσ ζχουν επίδραςθ ςτθν 

ενδυνάμωςθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ ολόκλθρθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ κακϊσ 

επίςθσ κα κζλαμε να ςασ ενκαρρφνουμε για τθ δικι ςασ ενεργι ςυμμετοχι  ςτισ καλζσ  

περιβαλλοντικζσ πρακτικζσ του ςχολείου μασ. 

Οι μζχρι τϊρα δράςεισ μασ είναι οι εξισ: 

 Προμικεια τριϊν (3) χάρτινων χαρτοφάγων ςτο εςωτερικό του κτιρίου (ζνασ 
χαρτοφάγοσ ςτθν αίκουςα του Συλλόγου Διδαςκόντων, δίπλα ακριβϊσ από 
το φωτοτυπικό, ζνασ χαρτοφάγοσ για τισ αίκουςεσ του ιςογείου και ζνασ για 
τισ αίκουςεσ του 1ου ορόφου) και  ενόσ μεταλλικοφ κάδου για χαρτί ςτθν 
είςοδο του ςχολείου. Σ’ αυτόν απορρίπτεται τελικά το περιεχόμενο των 
τριϊν εςωτερικϊν χάρτινων χαρτοφάγων.  Οι κάδοι αυτοί 
τοποκετικθκαν  από τον ΕΔΣΝΑ, τον Ειδικό Διαβακμιδικό Σφνδεςμο  Ν. 
Αττικισ,  που είναι ο αρμόδιοσ φορζασ για τθ διαχείριςθ των 
απορριμμάτων  τθσ Περιφζρειασ Αττικισ και ο οποίοσ   ςυνεργάηεται με τον 
Διμο Παλλινθσ. Ανά δφο (2) εβδομάδεσ παραλαμβάνεται το περιεχόμενό 
του από τον ΕΔΣΝΑ και καταγράφεται το βάροσ του. Στουσ χαρτοφάγουσ 
μπορείτε να απορρίπτετε χαρτί, τετράδια, βιβλία, εφθμερίδεσ, περιοδικά, 
λοιπά ζντυπα π.χ. από ΔΕΚΟ, χαρτί περιτυλίγματοσ, χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ. 
Μετά τθ ςυλλογι τουσ από τον ΕΣΔΝΑ, μετατρζπονται ςε χαρτοπολτό για 
τθ δθμιουργία βιβλίων αφισ. 

I. Προμικεια ενόσ κάδου για αλουμίνιο. Στον κάδο αυτό μπορείτε να 
απορρίπτετε κουτάκια αλουμινίου από αναψυκτικά, τα οποία το ςχολείο 
κα πουλά ςτθν Ανακφκλωςθ Αλουμινίου (1 κιλό – 75 περίπου κουτάκια 
προσ 1,10€). 

II. Προμικεια δφο (2) κάδων για πλαςτικό (ζνασ κάδοσ για πλαςτικό, όπωσ 
μπουκάλια και ζνασ κάδοσ για καπάκια). Τα καπάκια κα ςταλοφν ςτο 
Σφλλογο  Παραπλθγικϊν και Κινθτικά Αναπιρων του νομοφ Πζλλασ για να 
ςυμβάλλουν ςτθν αγορά αναπθρικοφ αμαξιδίου. 

III. Προμικεια ενόσ κάδου ανακφκλωςθσ θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν 
ςυςκευϊν, από τθν Ανακφκλωςθ Συςκευϊν ΑΕ., ο οποίοσ κα ζρχεται δφο 
φορζσ τθ ςχολικι χρονιά και κα παραμζνει ςτο ςχολείο για διάςτθμα δφο 
εβδομάδων κάκε φορά. Ήδθ ζχει απορριφκεί περίπου 1 τόνοσ θλεκτρικϊν 
και θλεκτρονικϊν ςυςκευαςιϊν του ςχολείου. Ο κάδοσ κα βρίςκεται ςτον 
χϊρο του ςχολείου από τισ 8-21 Φεβρουαρίου. Σ’ αυτόν μπορείτε να 
απορρίπτετε μικρζσ θλεκτρικζσ ι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ: Συςκευζσ για 
ςτζγνωμα μαλλιϊν, βοφρτςιςμα δοντιϊν, ρολόγια κάκε είδουσ και 
εξοπλιςμόσ μζτρθςθσ, ζνδειξθσ ι καταγραφισ του χρόνου, ηυγαριζσ, 
υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ και τα περιφερειακά αυτϊν, αρικμομθχανζσ 
τςζπθσ και επιτραπζηιεσ, ςυςκευζσ τθλεφϊνου & φαξ, κινθτά τθλζφωνα, 
άλλα προϊόντα και είδθ εξοπλιςμοφ για τθ μετάδοςθ ιχου, εικόνων ι 



άλλων πλθροφοριϊν με τθλεπικοινωνιακά μζςα, μικρζσ θλεκτρικζσ 
ςκοφπεσ, θλεκτρικά ςίδερα, φρυγανιζρεσ, ςυςκευζσ τθγανίςματοσ, 
καφετιζρεσ κλπ. 
 

IV. Προμικεια ενόσ κάδου κομποςτοποίθςθσ από τον Διμο Παλλινθσ, που 
τοποκετικθκε ςτον πίςω προαφλιο χϊρο. Το κομπόςτ κα χρθςιμοποιθκεί ωσ 
λίπαςμα ςτον κιπο του ςχολείου. Μπορείτε να ςτζλνετε τα εξισ οργανικά 
υπολλείματα: Ωμά υπολείμματα κουηίνασ: Φλοφδεσ πατάτασ, κρεμμυδιοφ, 
φροφτων (όχι λεμονιοφ) κλπ., λαχανόφυλλα, ςάπια φροφτα, τςόφλια από 
αυγά, υπολείμματα καφζ, τςάι, προϊόντα κλαδζματοσ, υπολείμματα 
χλοοκοπισ. Δεν επιτρζπεται να ζχουν λάδι. 

V. Προμικεια κάδου για τθγανζλαιο από τθν εταιρεία Oil 4 Life. Μπορείτε να 
ςτζλνετε τθγανζλαιο ςε πλαςτικά μπουκάλια 1-1,5 λίτρου (αναψυκτικϊν ι 
νεροφ), τα οποία κα τοποκετοφνται εντόσ κάδου. Η παραλαβι των μθ 
βρϊςιμων ελαίων (τθγανελαίων) γίνεται με τθν ταυτόχρονθ παράδοςθ ςτο 
ςχολείο μασ  κακαριςτικϊν ι άλλων προϊόντων που εξυπθρετοφν τισ 
ανάγκεσ μασ. 

VI. Απόρριψθ μπαταριϊν ςτισ δφο (2) ςτιλεσ «Αφισ». 
VII. Δθμιουργία λαχανόκθπου με μαροφλια, ςαλάτεσ παντηάρια, κρεμμυδάκια, 

καρότα, άςπρο και κόκκινο λάχανο, μαϊντανό, άνθκο, κουκιά, αγκινάρεσ από 
τθν Τινο και φράουλεσ. 

VIII. Δθμιουργία κιπου αρωματικϊν φυτϊν, με κυμάρι, δυόςμο, ρίγανθ, 
δεντρολίβανο, μελλιςςόχορτο.  

  

Να ςθμειωκεί ότι θ επίδοςθ του ςχολείου μασ  μετριζται ςε πόντουσ, οι οποίοι κα 

προκφπτουν από τισ ποςότθτεσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν που ςυλλζχκθκαν. Πιο 

αναλυτικά, οι επιδόςεισ των ςχολείων κα παρουςιάηονται ςτθν δθμοτικι ψθφιακι 

πλατφόρμα περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ - ενθμζρωςθσ πολιτϊν για τθν 

ανακφκλωςθ www.followgreen.gr/pallini/school του Διμου Παλλινθσ. 

Το περιβάλλον μα αφορά όλουσ. Η ανακφκλωςθ είναι ςτο χζρι μασ! 

Υπεφκυνοι κακθγθτζσ του προγράμματοσ 

Περτςινίδουκ., Πριτςιοφλθ Γ., Αλβζρτθσ Ν. 
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